
 Ezen a világon minden változik, minden elmúlik. Az évezredek alatt mennyi  
minden elmúlt: hatalmas birodalmak tűntek el a történelem színpadáról; öröknek hitt 
uralkodók már csak a krónikákban élnek tovább; eszmék, ideológiák keletkeztek, majd 
hallgattak el. Krisztus beszéde, a Biblia azonban mindvégig ugyanaz.
 A cinikus francia filozófus, Voltaire mondta: „Száz év múlva a  
Biblia egy elfelejtett és ismeretlen könyv lesz. Akkor már csak mint régi-
séget lehet megtalálni a lomtárakban és múzeumokban, mint a korábbi generációk ostobaságának bizonyítékát.” S mi  
történt száz évvel később? Voltaire genfi házát és nyomdáját a város Bibliatársulata vette meg, és Bibliákat nyomtattak ott.  
Ma pedig ugyanebben a házban keresztyén könyvkereskedés működik, ahol Bibliát árusítanak. Voltaire halott, de a Biblia él!  
A hatalmas Isten őrködik az ő Igéje felett!
 Az a tény, hogy ez a sokszor holttá nyilvánított könyv még mindig él, bizonyíték arra nézve, hogy a Biblia nem olyan könyv, mint 
a többi. Minden emberi erőfeszítés, hogy hitelképtelenné tegyék, eredménytelennek bizonyult. A Biblia túléli ellenfeleit és tagadóit. 
Túlélt minden támadást, üldözést és tilalmat a távoli és a közelmúltban egyaránt.
 A Biblia Isten Igéje, mert benne maga Isten szól hozzánk. Amikor ezt olvassuk: „így szól az ÚR”,  nem valami magától értetődő 
dolgot olvasunk. Mi ugyan már hozzászoktunk ehhez és magától értetődőnek vesszük, pedig CSODA az, hogy az ég és föld Ura 
szóba áll velünk, emberi nyelven szól hozzánk, porszemnyi emberekhez. Itt a világmindenség Királya beszél hozzánk, aki örökkévaló 
és mindenható, és aki hamarabb megengedi, hogy az Általa teremtett ég és föld elmúljon, semhogy beszédeiből csak egyetlen ióta  
(legkisebb betű a héber ábécében) is elessék. Mert a teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek! 

 Luther, Kálvin, reformátor atyáink, hitvalló őseink és sokan mások a Bibliában találták meg az üdvösség útját. Emberek milliói  
nyertek belőle világosságot, életet, erőt és örömöt. A több évszázados üldözés és elnyomás alatt református népünk erős támasza és 
a vigasztalás kiapadhatatlan forrása volt. Tudjuk a magyar történelemből, hogy amikor a féktelen ellenreformáció elüldözte egy-egy 
gyülekezet lelkipásztorát, a magára maradt gyülekezet vasárnap esténként titokban összegyűlt egy-egy háznál, és együtt olvasták a 
Bibliát. Ez tartotta ébren a hitet és élesztette a reménységet a nehéz próbák idején is.
 Bethlen Gábor, a református fejedelem annyira fontosnak és szükségesnek tartotta a napi bibliaolvasást, hogy hadjárataira is 
magával vitte, esténként a pislogó mécses mellett olvasta az Írást. Feljegyezték, hogy 26-szor olvasta végig a teljes Szentírást. 
 I. Rákóczi György erdélyi fejedelemnek is a Szentírás volt a mindennapi lelki kenyere. 32-szer olvasta végig a teljes Bibliát.  
Gyulafehérvári udvarában tudósokat, lelkipásztorokat gyűjtött maga köré, és az ország dolgainak megbeszélése mellett a Szentírás 
kérdéseit is megvitatták. Jelmondata ez volt: „Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” (Róm 9, 16).
 Valaki egyszer azt mondta: Nem úgy kell olvasnunk a Bibliát, mint 
ahogy egy ügyvéd vagy közjegyző olvas egy végrendeletet, hanem úgy, 
mint amikor a jogos örökös olvassa ugyanazt. Egy ügyvéd csak azt állapít-
ja meg, hogy a végrendelet tartalma jogerős-e. A közjegyző úgy olvassa, 
mint egy teljesen érdektelen ügyintéző. Aki így olvassa Isten Igéjét, annak 
üres marad. De aki a Bibliát, mint örökös olvassa, azt mondja magában: 
ami itt áll, az nekem szól, azt az én mennyei Atyám nekem szánta. Akkor 
megtelik az ember szíve ujjongással a kegyelem gazdagsága láttán. 
 A Szentírás 36 ezer ígéretet tartalmaz. Ez a sok ígéret mind egy-egy 
ének Istenünk hűségéről, mind bepillantást enged Isten atyai szívébe.  
Ezekben az ígéretekben senki sem fog csalódni, mert Isten maga váltja be 
azokat: „az én beszédeim soha el nem múlnak”. Sz-S. G.
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HIT ÉS NYUGALOM
„De ha nem hisztek, nem maradtok meg!” (Ézs 7,9)

A hit és nyugalom kifejezés többször előfordul egymás mellett a Szentírásban. A két fogalom szoros kapcsolatban van egymással. Sok ember él 
körülöttünk, akiknek nincsen nyugalmuk. Aggódnak, szomorkodnak, panaszkodnak s mindig van valami, ami nyugtalansággal tölti el szívüket. 
Ha közelebbről megismerjük őket, láthatjuk, hogy nincs semmi, ami megnyugtathatná lelküket. Ennek pedig az az oka, hogy még soha nem jöttek 
őszinte, gyermeki hittel Istenhez, a mi Atyánkhoz. Azért nyugtalanok, mert nincs hitük.

Vannak azonban olyanok is, akiknek erős a hitük, és éppen ezért életük mélységesen nyugodt. Luther Márton nagyon jól tudta, mi a nyugta-
lanság és a lélek aggódása. Volt az életének egy olyan időszaka, amikor a kolostor komor cellájában tenyerébe hajtott fővel töprengett és vívódott, 
vagy fel-alá járva tördelte kezeit. Úgy látta, hogy már nyitva várja őt a pokol kapuja, mert nem tudott szent életet élni. Mindig több és több 
bűnt és tisztátalanságot talált szívében. Egyszer Biblia került a kezébe. Minden elolvasott sora nyugodtabbá tette, minden szava, melyet hittel 
tudott megragadni, világosságot gyújtott lelkében. Végül napnál világosabban látta meg a Szentírás egyetlen nagy átfogó igazságát: Jézus az egész 
világ minden bűnének terhét magára vette, tehát őróla is levette bűnei terhét. Szívében egyszerre nappali világosság támadt. Minden sötétség, 
fáradtság, kétségbeesés, vigasztalanság eltűnt és Luther a legerősebb és legbátrabb emberré lett ezen a földön. Akármilyen harc tombolt körülötte,  
akármennyi ellensége volt is – szívében mindig nyugalom lakott. Luther hitre jutott, ezért lett nyugodt.

 Úgy gondolom, minden ember szeretne ilyen megnyugtató hitet kapni. 
Ez meg is történhet, ha valaki alázatos lélekkel elfogadja Isten ígéretét és bízó  
hittel teszi életét Isten kezébe. Valahogy olyan ez, mint mikor a gyermeknek 
sötét erdőn kell átmenni. Nem szívesen menne egyedül. De ha az édesapja meg-
fogja a kezét, érzi biztonságot adó jelenlétét, hallja szeretettel teljes beszédét, 
akkor egyáltalán nem fél semmitől. Ilyen nagy nyugalom lesz a lelkedben, ha 
hittel ragaszkodsz Istenhez, a te mennyei Atyádhoz. Fogadd el Jézus Krisztus 
érted is hozott nagy áldozatát, mint drága ajándékot, engedd, hogy magára 
vegye bűneidet és megbocsássa azokat! Tedd ezt bízó hittel, meglásd, milyen 
nyugodt lesz életed! „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és 
higgyetek énbennem” (Jn 14, 1) Sz-S.G.

IGEI  ÜZENET

Júniusban virágzott a japán selyemakác a templomkertben

„Meg vagyok győződve, hogy sem halál, 
sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem 
jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 
sem magasság, sem mélység, sem semmiféle 
más teremtmény nem választhat el minket az Isten 
szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi 
Urunkban” (Róm 8, 38-39)

Isten szeretetből teremtett. A világot is, minket is.  
Ebben a rohanó világban ugyanúgy nincs mibe 
fogódznunk, mint a levélnek, amit felkap egy forgószél. 
Egyetlen reményünk, biztos fogódzónk az, hogy Isten 
szeret minket. Hogy miért, arra nem találunk logikus 
emberi választ. Leginkább egy édesanya érti ezt, ha 
ránéz csecsemőjére, akitől egy csomó fájdalmon és 
mindennapi gondon túl semmit nem kapott, de erre 
a kérdésre nyugodtan feleli: azért, mert az enyém! 
Az Övé vagy, akarta, hogy legyél, megadott mindent  
ahhoz, hogy boldog légy. Krisztus az életét adta érted, 
mert szeret. És nincs olyan hatalma földnek és égnek, 
amely elválaszthatna ettől a végtelen szeretettől. 
Csak egy valaki képes erre: te magad. Mert ember 
vagy. Szabad ember. Isten semmire nem kényszerít, 
önkéntes szeretetedre vár. Nagy türelemmel, hosszan 
várja feleletedet az Ő szeretetére. Ha akarod,  
elhagyhatod. Szabad vagy. Jogod és lehetőséged van  
tönkretenni az életedet. De kár volna. Isten szólít, 
beszélni akar veled, üzenni akar neked. Bízd rá magad, 
keresd üzenetét, és meg fogod találni!
Atyám, szerető Istenem, nem értem, miért szeretsz 
engem. Igazán nem látom és ítélem magam méltónak 
szeretetedre. Az emberek között is kevés van, 
aki valóban áldozatra is készen szeret, és én sem  
tudok másokat úgy szeretni, ahogy kellene. De nagyon 
köszönöm, hogy minden érdemem nélkül engem is 
úgy szerettél, hogy Jézus értem is vállalta a keresztet. 
Add, Uram, hogy ne legyen hiábavaló a szereteted! 
Segítsd, hogy úgy tudjak élni, hogy ne hozzak szégyent 
a nevedre, hanem én is legyek képes tenni valamit  
hálából számtalan ajándékodért. Ámen.

„A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a 
bántó beszéd haragot támaszt. A bölcsek nyelve jól  
alkalmazza a tudást, az ostobák szája meg  
balgaságot áraszt. A szelíd nyelv életnek fája,  
a romlott pedig összetöri a lelket” (Péld 15, 1-4)

Ember voltunk Istentől való ajándéka, hogy  
gondolatainkat szavakba tudjuk foglalni, sőt a 
hang segítségével szívünk érzéseivel is megtöltjük a  
szavakat. A hangunk lehet kedves, dühös, sugározhat 
szeretetet, közömbösséget. A hangunk teremthet 
szeretet-közösséget a másik emberrel, vagy esetleg 
gyilkos és mérgezett nyíl lehet embertársunk szívé-
ben. Az Ige szelíd nyelvről és romlott nyelvről beszél, 
bár nyilvánvaló, hogy a nyelvünk csupán a legfon-
tosabb „technikai eszköze” a beszédünknek. A szó, a 
beszéd forrása sokkal mélyebben van. Az értelmünk 
részt vesz a megfogalmazásban, de a mondanivaló 
forrását Jézus így határozza meg: „amivel csordultig 
van a szív, azt szólja a száj”. A szív tehát a szavak  
forrása. Isten a szív indulatát figyeli, és számon fog 
kérni minden kimondott szavunkért (Mt 12, 34-37).  
A higgadt beszéd forrása az Istennel, emberekkel 
és önmagával megbékélt szív. Olyan szív, amelyben 
hit által Jézus lakik, és Ő ül a szív trónján. Krisztus 
uralma valósítja meg, amire Pál apostol így kér: 
„Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, 
hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges 
építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják”  
(Ef 4, 29). Erre mi nem vagyunk képesek, a magunk 
őszinte elhatározása sem elég ehhez. Jézus Krisztus 
által a bennünk lakozó Szentlélek valósítja meg ezt. 
„A szelíd nyelv életnek fája” a szívünkben lakozó 
Szentlélek által. Vagyis olyan szavakat „terem” a 
beszédünkben, amely által felülről való élet születik a 
környezetünkben, ahol csak megszólalunk. Ez Isten 
akarata velünk. A fán termő gyümölcs jóízű, tápláló, 
élvezetet, örömöt nyújt a fogyasztónak. Ilyen kívánatos 
gyümölccsé teszi Isten a szavainkat, a beszédünket, 
és olyan „természetesen”, ahogyan a gyümölcs nő a 
fán. Imádkozzunk ezért!

Két egykori kőbányai református 
lelkipásztornak, Hatolkay Kázmérnak 
(1892-1948) és Fördős Dezsőnek 
(1890-1981) a sírkövén igencsak  
lekoptak a betűk az esztendők során. 
Októberben ifjúsági csoportunk  
kiment az Újköztemetőbe, és mind-
két síron lecsiszolták és újrafestették 
a feliratokat. Köszönet érte!

MIÓTA VANNAK HARANGOK? 
– tette fel a kérdést az egyik gyülekezeti tagunk. Hála az anyaszentegyház Urának, alkalomról alkalomra szólnak a 
hívogató harangok, amelyek a közösségi élet nélkülözhetetlenségére figyelmeztetnek minket. A régiek – harangok 
hiányában – „fát vagy vasat vertenek, zörgettenek magas helyeken, és azzal tettek hírt, hogy templomba kell menni” – 
írja Bod Péter 1757-es kalendáriumában. 
 A templomokban az 5. századtól kezdtek el harangokat használni. A hagyomány  szerint ehhez az adta az  
ötletet, hogy egy híres püspököt, Paulinust egy alkalommal álmában angyalok vették körül, a kezükben virágkelyhekkel. 
 Amikor megrázták ezeket a virágokat, csilingelő hangot keltettek, amitől a püspök Isten tenyerében érezte magát. Ezért 
fölébredvén úgy gondolta, hogy ez a hangadás a legjobb módja annak, hogy az emberek Isten közelében érezhessék 
magukat. Amit a legegyszerűbben egy nagy, közös haranggal lehet elérni. Kezdetben a harangok kolomp vagy méhkas 
formájúak voltak, a ma is ismert, jellegzetesen homorított formájuk a 15. század végére alakult ki.
  A harangszót III. Callixtus pápa rendelte el 1456. június 29-én kiadott Imabullájában. Az egyik vélemény 
szerint azért, hogy a keresztyén egyház se maradjon le a muszlimok mögött, akiknél a müezzin naponta ötször hívta 
imára a híveket, egy magas toronyból. Ettől kezdve naponta többször, délben 
pedig mindenképpen imára szólították fel az európai templomok harangjai a 
hívőket. A déli harangozás egyébként elsőként Magyarországon vált szokássá 
és később innen terjedt át a többi országra. Egy másik vélemény szerint a pápa 
rendeletének az volt az oka, hogy akik a harangszót hallják, könyörögjenek a 
török ellen, kik akkor Nándorfehérvárt ostromolták. A déli harangszót ezért 
sokan már kezdettől fogva a nándorfehérvári diadallal kapcsolták össze. 
 Minket nem a török veszedelem fenyeget napjainkban, hanem sok 
más természetű nyomorúság, - idők és helyek szerint kisebbek és nagyobbak. 
Ennélfogva a harangozásra is másképp figyelünk. A harangok célja végered-
ményben az, hogy a feltámadás által örökre győző Krisztushoz hívogassanak, 
s eszközül szolgáljanak a mi Urunk iránti engedelmesség ébresztésében. 
A Kőbányai Református Templomba a következő három harang hívogat  
mindnyájunkat: a Nagyharang: súlya 1450 kg, a Békeharang: súlya 725 kg, a 
Soós Géza emlékharang pedig 315 kg-ot nyom. Sz-S.G.
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AMI VOLT… AMI VOLT… 

2018. július 2-től 7-ig a balaton-
földvári Riviéra Park Hotel adott 
helyet nyári bibliai táborunk- 
nak. A résztvevők között a  
legkisebb 6, a legidősebbek 75 
évesek voltak. Többen családdal 
vagy testvérrel, mások egyénileg 

 jöttek. Gyönyörű időnk volt! 
Isten csodálatos ajándéka volt 
mindnyájunk számára ez a hét! A 
közös éneklések, a beszélgetések,  
játék, a kellemes környezet és 
pihenés mellett mindenekelőtt 
a lelki feltöltődésért vagyunk  

hálásak. Naponta kétszer gyűltünk össze az Ige köré. Különleges témája volt a hetünknek: győzelmek 
a Bibliában. Bibliai történetekből tanulgattuk, hogyan tudunk mi, ma élő keresztyének Jézussal 
győzedelmeskedni az indulataink, az előítéleteink, a kísértésink, a félelmeink, a bűneink felett.

játékos rendvédelmi délelőttön is részt vettünk

A szeptember 2-án (vasárnap) tartott tanévnyitó  
istentiszteletünkön kicsik és nagyok, szülők és  
gyermekek közösen hívtuk segítségül a mi Urunkat, 
Istenünket, hogy Ő kísérjen bennünket ennek az új 
tanévnek minden munkájába, minden napjára.

A júniusi presbiter-családok találkozójának sikerén fel-
buzdulva szeptember 7-én egy újabb találkozót tartottunk, 
mert „szép és gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben 
élnek, … csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor!” 
(134. zsoltár).  

nagy sikere volt az ifiseink által felújított röplabda-pályának Nemcsak a bibliai táborunk, hanem az ifjúsági táborunk is a Balaton partján volt, mégpedig a szó  
szoros értelmében: a magyar tengert a part mentén kerékpároztuk körbe. Balatonakarattyáról kiindulva, előbb 
a déli, majd az északi, hegyes-dombos parton végig, három és fél nap alatt több, mit 200 km-t bicikliztünk.  
Ha időközben bárki megfáradt, ellankadt, a többiek bátorítása tovább segítette, így mindnyájan együtt értünk célba.  

A gyülekezeti kirándulásunkra szeptember 22-én került sor. Pillanatok alatt megtelt az 50 fős autóbusz. Vácon keresztül-
haladva előbb Szécsény leglátványosabb épületét, a magyar barokk építészet remekét, a Forgách kastélyt látogattuk meg. Majd 
az 1987 óta a Világörökség részét képező nógrádi falu, Hollókő felé tartottunk. A falu határában – stílusosan – a legendás 
fekete madár jelezte, hogy megérkeztünk (lásd a csoportképen). Az igazi palóc ebéd után a felvidéki Füleki vár megtekintése  
következett. A jobb oldali képen ifiseink egy csoportja a  Füleki várban.   

Augusztus 20-án az új kenyérért való hálaadó istentisz-
teleten idén is ökumenikus keretek között, a kőbányai 
Magyar oltárnál köszöntük meg Gondviselő Atyánknak, 
hogy kirendelte asztalunkra a mindennapi kenyeret, és 
kegyelmesen megőrizte és megőrzi magyar népünket, 
hazánkat.

Szeptember első vasárnapján koszorúzással egybekötött 
megemlékezést tartottunk Dr. Beretzky Endre  
körorvosnak, gyülekezetünk megalapítójának, első fő- 
kurátorának Ihász utcai emléktáblája előtt.
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AMI LESZ… 
„Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében” (Zsolt 149, 1)

•	 október 7-től minden vasárnap 17 órától orgona-vesperás a templomban

•	 október 20-án (szombat) 18 órától II. Kőbányai Keresztyén Szüreti Bál a Köszi-ben

•	 október 21. vasárnap felnőttek keresztelője, illetve konfirmációja

•	 október 29-31. Kálvin Napok

•	 október 29-én (hétfőn) 18 órától Kiss László lelkipásztor-egyháztörténész előadása 
      A reformáció kezdetei Magyarországon címmel a Nagyteremben

•	 október 30-án (kedden) 18 órától Ökrös Marianna Magyar ízek című előadása 
      a Nagyteremben

•	 október 31-én (szerdán) 18 órától ünnepi istentisztelet a Reformáció emléknapján, 
      koszorúzás a Gályarabok emléktáblájánál

•	 november 1-én (csütörtökön) 18 órától Gyászolók istentisztelete a templomban

•	 november 25-én (vasárnap) 10 órától úri szent vacsora az egyházi év utolsó vasárnapján

•	 december 2-án Advent 1. vasárnapján 15 órától Adventi szeretetvendégség a Nagyteremben

•	 minden hónap 1. vasárnapján a 10 órai istentiszteletet követően szeretetvendégségre hívjuk 
a testvéreket a Nagyterembe, ahol lehetőség nyílik kötetlen, baráti beszélgetésre, egymás 
jobb megismerésére.

 Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben a Presbitérium határozata szerint 
az egyházfenntartói járulék (ajánlott) összege 2018. évben 8000.-Ft/ fő. Hangsúlyozzuk,  
hogy ez ajánlott összeg, vagyis akinek megterhelő, fizethet kevesebbet, vagy  akár   
több  részletben is, aki pedig megteheti és szívét Isten arra indítja, adhat többet is.  
Talán nem mindenki tudja, hogy gyülekezetünk önfenntartó, ami azt jelenti,  
hogy nem kapunk állami támogatást, minden kiadásunkat a gyülekezeti tagok 
(persely) adományaiból és az egyházfenntartói járulékokból kell kiegyenlíteni. Az a felnőtt református 
egyháztag, aki az egyházfenntartói járulékot akár személyesen a Lelkészi Hivatalban,  
akár postai úton (sárga csekken) befizeti, annak neve bekerül a Választói Névjegyzékbe,  
azaz szavazati joga van az esetleges Egyházközségi Közgyűlésen. Ezenkívül az illető kifejezi azt a  
szándékát, hogy gyülekezetünkhöz tartozik, és részt vállal annak anyagi teherhordozásából. 

TÁJÉKOZTATÓ

B I Z O N Y S Á G T É T E L
Az imádság a lélek levegővétele

Kárász Izabella:   Az ima

Fohász az ima, tiszta szent beszéd,
A lélek lélegzetvétele ez.

Ha nincsen ima sem már ajkadon,
Ne csodáld, ha az élet megsebez.

Mi kötne össze Istennel, ha nem
Az őszinte és tiszta, szent ima?

Kihez mehetnénk, hogy múljon bánatunk,
Ha Istenre nem gondolunk soha?

Amíg a szívünk imádkozni mer,
Amíg Istennel szóba állhatunk,

Jöhetnek vészes, sötét, bús korok,
Mi győzünk, soha el nem bukhatunk!

Imádkozz lélek – az ima örök.
Mondd el Istennek szíved panaszát,

Az ima Istenünkkel összeköt,
Az ima vigaszt, enyhet ád.

Az ember társas lény. Kapcsolataiban fontos szerepe van a  
kimondott szónak. A beszélgetés az ember lelki egészségének 
egyik feltétele. Nagy lehetősége, hogy Teremtőjével is beszél-
gethet. Ezt a beszélgetést imádságnak nevezzük. Beszélgetés, 
hiszen Istentől válasz is érkezik, gyakran konkrét segítség 
formájában. Minden imádság másféle. Ahogyan nincs két  
egyforma ember, úgy két egyforma élethelyzet sem képzelhető el. 
Az alábbiakban jeles bibliai személyek imáit olvashatjuk,  
természetesen a teljesség igénye nélkül. Jellemrajzot  
kaphatunk ezekből az imádságokból róluk. Az idézett személyek 
szavain keresztül minden esetben belső értékük kerül napvilágra.  
Mi jellemző ezekre az imádságokra?
- minden esetben a méltó tisztelet hangján szólalnak meg
- a dicsőítés és a hálaadás soha nem marad el
- főleg másokért járnak közben, ritkán irányul kérésük önmagukra
- vágyuk, hogy kérésük beteljesülése tegye nyilvánvalóvá sokak 
számára Isten létezését és hatalmát

Anna hálaéneke:
„Örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. 
Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen,
nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 
Az Úr megöl, és megelevenít, sírba visz, és felhoz onnét. 
Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. 
Senkit sem tesz hőssé a maga ereje” (1Sám 2)
Jób imádsága:
„Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod,  
amelyet meg ne valósíthatnál… bűnbánatot tartok porban  
és hamuban” (Jób 42, 2.6)
Ezékiás imádsága: „Uram, Izráel Istene, aki a kerúbokon ülsz, 
egyedül Te vagy a föld minden országának Istene, Te alkottad a  
mennyet és a földet! Halld meg Szanhérib beszédét, aki ideküldte 
ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent! … De most Te, Urunk 
Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a 
föld minden országa, hogy Te vagy, Uram, az egyedüli Isten!”  
(2Kir 19)

„Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj 
rám, mert Te jóságos vagy, Uram! Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a 
vétkeseknek a jó utat” (Dávid zsoltára 25)

Zakariás éneke: „Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, 
és váltságot szerzett neki. Erős Üdvözítőt támasztott nekünk  
szolgájának, Dávidnak házából .” (Lk 1)

„Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek” (a vámszedő könyörgése Lk 18)

Jónás imája: „Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és Ő meghall-
gatott engem … Amikor elcsüggedt a lelkem, az Úrra gondoltam, 
és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Akik hitvány 
bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én  
hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem.  
Az Úrtól jön a szabadulás!” (Jón 2)

„most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely 
már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett” 
(Jézus imája; Jn 17,5) 

Isten gyermekei meg lehetnek arról győződve, 
hogy nemcsak az az elvégzett munka, amit ők 
elintéznek, hanem az is, amiért imádkoznak.
Aki imádkozik, az formálódik. Imádság közben 
történhet meg az a csoda, hogy Isten útjai a mi 
útjainkká válnak.
Az imádkozás nemcsak ráadás a napi  
programra, hanem mindent átható és átformáló 
erőforrás, amin keresztül már Isten Országának 
részévé válunk. Az imádság belső erőit nem 
fogja megtapasztalni az, aki csak addig  
imádkozik, amíg ügyes-bajos dolgai  
megoldódnak. Az olimpiai bajnok sem az  
olimpia előtti héten kezd edzeni, folyamatos 
edzés hoz csak eredményt. Épp így kell erősödni 
a keresztyén életben.
„Sok ember fél a csendtől. Fél a tükörtől, amelyet  
a csend, a magány tart eléje. Pedig az ember  
sohasem az, akinek társaságban látszik, akinek 
emberek között mutatja magát. Az ember  
mindig az, aki csendben, magányban  
szembenéz önmagával.” (Bozzay Margit)

Az állandó alkalmainkon kívűl a következő őszi programokra hívogatjuk a kedves Testvéreket:

„Az imádság a legnagyobb hatalom a világon, mert 
Annak a kezét mozgatja, Aki irányítja a világot. Az 
ima páratlan lehetőségeket nyújt, mert vele és általa 
mindent befolyásolhatunk és megváltoztathatunk: 

embereket, ügyeket, bajokat, kapcsolatokat. 
 Az imádság ereje végtelen.” (M.Basilea)
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E lap előfizetési díja vagy példányonkénti ára: tetszés szerinti adomány.

„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a 
te dicsőséged hajlékának helyét” (Zsoltárok 26, 8)

Á L L A N D Ó  A L K A L M A I N K

A lelkészi hivatal címe: 1105 Budapest, Ihász u. 15.
Telefon:  261-2205

Fogadási idő: hétköznapokon  9 – 13 óra között
weblapunk: www.refkobanya.hu

KŐBÁNYAI  REFORMÁTUS  ÉLET - 2018. október
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség tudósítója

Megjelenik negyedévente     
Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor

Nyomdai munka: SZELKER Nyomda

t    vasárnap fél 9 és 10 istentisztelet

t	 vasárnap 17 órakor orgona-vesperás

t vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

t kedden 17 órakor bibliaóra a Kisteremben

t	 szerdán	15	órakor	istentisztelet	a	Szivárvány	Idősek	Otthona	 
emeleti kápolnájában

t csütörtökön 17 órakor imaóra a Nagyteremben

t	 minden	hónap	első	csütörtökén	18	órakor	presbiterek	órája

t	 minden	hónap	utolsó	vasárnapján	10	órakor	úrvacsoraosztás

t pénteken 10 órától Baba-mama kör a Kisteremben

t	 konfirmációi	előkészítő	szombatonként	14	órától	a	Kisteremben

t	 ifjúsági	foglalkozás	szombatonként	15	órától	a	Názáretben

t	 énekkari	próba	vasárnap	a	délelőtti	istentisztelet	után	a	Nagyteremben

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK 
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET!
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